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Sammanfattning Kommunikation är en central del i 

distriktssköterskans arbete och forskning visar att 

bristande kommunikation och 

informationsöverföring mellan distriktssköterska 

och omvårdnadsteamet är riskområden för 

patientsäkerhet. Syftet med studien var att 

beskriva distriktssjuksköterskans erfarenheter av 

kommunikation och informationsöverföring 

inom omvårdnadsteamet. 

Fyra intervjuer genomfördes och datan 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Tre 

kategorier framkom: tillämpa 

kommunikationsstrategier, verka för samarbete 

och arbeta med organisationsansvar. 

Distriktssköterskan använde olika strategier i 

kommunikationen med omvårdnadsteamet för att 

skapa goda relationer. Hög kontinuitet mellan 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet ger 

förutsättningar för ett effektivt samarbete vilket 

ökar patientsäkerheten. Organisationen var en 

betydande påverkansfaktor. Förbättringsarbete 

inom klinisk verksamhet kan uppnås genom att 

uppmärksamma kommunikation som ett 

komplext område. Vidare forskning krävs om 

kommunikation mellan distriktssköterskan och 

omvårdnadsteamet.  
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Abstract Communication is a central part of the district 

nurse’s work and research shows that a lack of 

communication and information transfer between 

the district nurse and the nursing team are risks 

areas for patient safety. The aim of the study was 

to describe the district’ nurse experience of 

communication and information transfer within 

the nursing team. Four interviews were 

conducted and the data were analyzed using 

qualitative content analysis. Three categories 

emerged: practice communication strategies, 

foster collaboration and work with 

organizational responsibility. The district nurse 

used different strategies in the communication 

with the nursing team to create good 

relationships. High continuity between the 

district nurse and the nursing team provides 

conditions for a more efficient collaboration 

which increases the patient safety. The 

organization was a major influencing factor in 

the district nurse work. Improvement in clinical 

work could be achieved by noticing 

communication as a complex area. Further 

research is needed about communication 

between the district nurse and the nursing team. 
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Inledning 
 

Kommunikation är ett komplext ämnesområde och som upplevs som självklar i olika 

situationer. Kommunikation grundar sig på varje människas personliga erfarenheter och 

förväntningar men även på den fysiska och sociala miljön (Stål, 2008). 

Bristande kommunikation och informationsöverföring inom omvårdnadsteamet är några 

av de största riskområdena för patientsäkerheten vilket kan leda till vårdrelaterade 

skador (Leonard, Graham och Bonacum, 2004). Enligt Rämgård (2010) är 

patientsäkerheten beroende av ett bra samspel mellan personalen inom 

omvårdnadsteamet som är involverad i patientens omvårdnad. Distriktssköterskan är 

beroende av omvårdnadsteamets förmåga att upptäcka avvikelser i patientens 

hälsostatus och hur avvikelserna rapporteras är avgörande för att relevanta åtgärder sätts 

in. Distriktssköterskans kunskap, reflektion och delaktighet i kommunikation i ett 

vårdsammanhang skapar förutsättningar för ett bra samarbete i omvårdnadsteamet. Ett 

bra samarbete med hög kontinuitet i omvårdnadsteamet minskar risken för missförstånd 

och leder till ett effektivare arbetssätt för distriktssköterskan och omvårdnadsteamet 

vilket ökar välbefinnandet hos patienten (Eide & Eide, 2009). Timmins (2011) beskriver 

att organisationen har ansvar för att rutiner och riktlinjer skapas och för att ge 

förutsättningar för ett bra samarbete mellan distriktssköterskan och omvårdnadsteamet.    

 

Bakgrund 
 

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning 
 

Distriktssköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) hänvisar till vikten 

av distriktssköterskans stödjande funktion som innebär att organisera, leda, utveckla och 

främja relationer. Distriktssköterskan ska arbeta självständigt och i team, 

fortsättningsvis kommer begreppet omvårdnadsteam användas som innefattar 

undersköterskor och vårdbiträden, där goda kommunikationskunskaper är en 

förutsättning för att arbeta mot gemensamma mål. Distriktssköterskans kompetens är av 

stor betydelse för att anpassa vården utefter individens behov och organisationens 

förutsättningar (Socialstyrelsen, 2005).  

Distriktssköterskan samarbetar tillsammans med kommunala omvårdnadsteam, vilka 

arbetar mot ordinärt boende (patient boende i eget hem) och särskilt boende 

(serviceboende) enligt beslut av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 

Socialtjänstlagen (2001:453). Vidare samarbetar distriktssköterskan med 

omvårdnadsteam inom LSS-boende (Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, 1993:387). Distriktssköterskan samarbetar även med privata 

omvårdnadsteam som arbetar mot ordinärt boende. För att öka omvårdnadsteamets 

tillgänglighet till distriktssköterskan i vald kommun finns det en samordnarfunktion. 

Samordnarfunktionen är tillgänglig dygnet runt och tar emot och besvarar samtal från 

hela kommunen. Till samordnarfunktionen kan förutom omvårdnadsteam även 

närstående, patienter och andra vårdaktörer ringa.  
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Patricia E Benners omvårdnadsteori (1984) beskriver distriktssköterskans utveckling 

inom yrket från novis till expert. Distriktssköterskan är expert och har kompetens att 

arbeta självständigt under ansvar och samordnar vården kring patienten med 

omvårdnadsteamet. I denna samordning krävs en tvåvägskommunikation mellan 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet där vägledning, undervisning och delegering 

är viktiga inslag i samarbetet (Benner, 1984).  

 

Kommunikation  
 

Begreppet kommunikation kommer från det latinska ordet ”communicare”, vilket 

betyder göra något tillsammans, göra någon annan delaktig i något eller ha förbindelse 

med någon (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Under senare år har det skett en 

begreppsförskjutning till att betyda överföring av information, dock har begreppet 

kommunikation fler komponenter associerade med vårdande (Fredriksson, 2012). För 

att kommunikation ska äga rum måste det finnas en sändare och en mottagare. Båda 

parter måste ha en förståelse för innehållet i budskapet och hur det ska användas 

(Larsson, et al., 2008).  

 

Den professionella kommunikationen 
 

Inom den professionella kommunikationen kommuniceras kunskap och stöd från 

distriktssköterskan till patienter, närstående och omvårdnadsteamet (Eide & Eide, 

2009). Vidare beskrivs att kommunikation sker både muntligt och skriftligt mellan 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet vid delegering av arbetsuppgifter, 

uppföljning och utvärdering av patientens tillstånd samt vid utbildning av 

omvårdnadsteamet (Eide & Eide, 2009). Leonard, Graham och Bonacum (2004) 

beskriver att kommunikationen måste förmedlas tydligt och korrekt för att inte utsätta 

patienten för risker som kan leda till vårdrelaterade skador och komplikationer.  

 

För att kommunikation ska fungera måste distriktssköterskan och omvårdnadsteamet ha 

en gemensam värdegrund och arbeta mot gemensamma mål (Cioffi, Wilkes, Cummings, 

Warne & Harrison, 2010; Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). En god kommunikation är 

betydelsefull för sammanhållningen och det positiva och öppna arbetsklimatet inom 

omvårdnadsteamet. I stressfulla situationer blir risken mindre för missförstånd då alla i 

omvårdnadsteamet vet given plats och roll. För att känna arbetstillfredsställelse är det 

viktigt att distriktssköterskan och omvårdnadsteamet får positiv feedback och möjlighet 

till utbyte av erfarenheter. Vården kring patienter med kroniska tillstånd förbättras om 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet samarbetar utefter tydliga roller och 

gemensamma mål, upprätthåller goda relationer inom omvårdnadsteamet och tillämpar 

effektiv konflikthantering vilket uppnås genom tydlig kommunikation (Cioffi, Wilkes, 

Cummings, Warne & Harrison, 2010; Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). Distriktssköterskan 

har ansvar att leda, motivera och ge återkoppling till omvårdnadsteamet i positiv anda. 

Vidare ska distriktssköterskan arbeta för en rak och tydlig kommunikation och målet är 

god samverkan och kontinuitet som leder till kvalitet i vårdarbetet (Cioffi, Wilkes, 

Cummings, Warne & Harrison, 2010; Wåhlin, Ek & Idvall, 2010). 
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Distriktsköterskans inställning och påverkan på kommunikation och samarbete har stor 

betydelse för omvårdnadsteamets självkänsla och delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 

2005). Distriktssköterskan är den som främjar integrationen mellan medarbetarna inom 

omvårdnadsteamet samt är den som stärker de övriga medarbetarna i sina yrkesroller 

(Socialstyrelsen, 2005). En bra ledare är närvarande, tillgänglig, stödjande och 

informativ. En stödjande kommunikation mellan distriktssköterska och 

omvårdnadsteamet leder till en personlig och yrkesmässig utveckling vilket säkerställer 

en högre kvalitet på vården (Marcellino de Melo Lanzoni & Hörner Schlindwein, 2012; 

Rosengren, Athlin & Segesten, 2007; Vogelsmeier & Scott-Cawiezell, 2011).  

  

Omvårdnadsteamet arbetar nära patienten och har en stor möjlighet att upptäcka 

förändringar i patientens hälso- och sjukdomstillstånd. Peacook, Hopton, Featherstone 

och Edwards (2012) beskriver att omvårdnadsteamets observationer bygger på kunskap 

och dessa observationer kommuniceras till ansvarig distriktssköterska vid behov av 

åtgärder. Om omvårdnadsteamets engagemang och kunskap kommuniceras på rätt sätt 

stärker det samarbetet. (Peacook, Hopton, Featherstone & Edwards, 2012).  

Timmins (2011) beskriver att kommunikation är central i distriktssköterskans arbete och 

att organisationen är ansvarig för att skapa miljöer som främjar och uppmuntrar god 

kommunikation.  

 

Inom dagens hälso- och sjukvård påverkas distriktssköterskans inflytande över beslut i 

organisationen av ledningen och politiska beslut. Organisationen inom hälso- och 

sjukvården är komplex då den består av olika aktörers intresse och där varje aktör har 

egen ledning och beslutsfattare (Bryntse, 2000).  

 

Ett riskområde för patientsäkerhet 
 

Ådahl (2012) beskriver att patientsäkerheten påverkas av kontinuiteten bland 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet och på vilket sätt informationsöverföringen 

sker. Informationen som överförs mellan olika aktörer i patientens omvårdnad riskerar 

att förvanskas och viktig information kan försvinna helt på grund av bristande rutiner 

och kommunikationssystem i organisationen (Ådahl, 2012). Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) beskriver att hälso- och sjukvården har ett ansvar att arbeta för att en säker 

vård ges till patienten och utifrån denna skapar organisationen riktlinjer och rutiner för 

verksamheten. I distriktssköterskans yrke ingår ett ansvar för patientsäkerheten och 

detta tillvägagångssätt bör vara tydligt i samarbetet med omvårdnadsteamet 

(Patientsäkerhetslagen (2010:659).  

  

Teoretisk referensram 
 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori syftar till att förstå kommunikationen i relationer 

mellan människor (Travelbee, 1971). Centrala begrepp i teorin är att människan är unik, 

tolkningar sker utifrån omgivande kultur och kommunikation är en förutsättning för att 

uppnå en unik mellanmänsklig relation. En mellanmänsklig relation uppnås genom fem 

faser; det första mötet, framväxt av identitet, empati, sympati och ömsesidig förståelse 
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och kontakt. Kommunikation är en ständigt pågående process som kan vara både 

medveten och omedveten och detta skapar förutsättningar för att nå djupare dimensioner 

i kommunikationen (Travelbee, 1971). 

 

En förutsättning för att kommunikation ska äga rum är att budskapet som förmedlas 

uppfattas och tolkas rätt (Travelbee, 1971). Kommunikation är ett verktyg som kan 

användas både till att hjälpa eller skada, skapa närhet eller distans samt skapa 

förutsättningar för kreativitet och ge utrymme för utveckling. Kommunikation är en 

komplicerad process som kräver kunskap och förmåga vid tillämpning samt en känsla 

för var, när och hur den ska användas. Travelbee utesluter inte användandet av olika 

kommunikationstekniker men anser att den mellanmänskliga relationen måste finnas 

med för att god kommunikation ska uppnås. I den mellanmänskliga relationen är målet 

att se varje individs behov och att använda sig själv terapeutiskt genom att vara lyhörd 

över hur sitt eget beteende påverkar andra människor (Travelbee, 1971).  

 

 

  

Problemformulering 
 

Bristande kommunikation och informationsöverföring mellan distriktssköterska och 

omvårdnadsteamet har uppmärksammats som några av de största riskområdena för 

patientsäkerheten. Riskerna kan leda till vårdrelaterade skador och ökat lidande för 

patienten. Distriktssköterskans erfarenhet av kommunikation och 

informationsöverföring med omvårdnadsteamet är ett aktuellt ämnesområde inom 

dagens hälso- och sjukvård där det finns många påverkningsfaktorer.  

Distriktssköterskans kunskap om och upplevelsen av den egna rollen samt delaktighet i 

kommunikation i ett vårdsammanhang skapar förutsättningar för ett bra samarbete med 

omvårdnadsteamet och resultatet leder till insikt och förbättringsarbete inom området.  

 

Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva distriktssjuksköterskans erfarenheter av 

kommunikation och informationsöverföring inom omvårdnadsteamet. 

 

Metod 
 

Design 
 

Studien har utförts i egenskap av en beskrivande kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats, vilket innebar att kunskapen utvecklades genom intervjuerna och resultatet 
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kategoriserades och teman bildades (Polit & Beck, 2010; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Studien utfördes som en pilotstudie som kan lägga grunden för en fullskalig 

studie.   

 

Intervjuerna har analyserats enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys genom att samtliga ljudfiler från intervjuerna transkriberades 

ordagrant och genomlästes i sin helhet upprepade gånger av båda studenterna. Lundman 

och Graneheim (2012) beskriver att forskarnas fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att 

upptäcka likheter och skillnader i textinnehållet. I varje text finns ett manifest innehåll 

som innebär det textnära och uppenbara innehållet (informanternas berättelser). Det 

finns även ett latent innehåll som beskriver det underliggande budskapet (innebörden av 

informanternas berättelser).  

 

Omvårdnadsforskningens ontologiska grund består av hur människan erfar och skapar 

mening av sina upplevelser och sitt sammanhang och hur detta tolkas (Danielsson, 

2012; Houghton, Hunter & Meskell, 2012). Kvalitativ forskningsmetod har för avsikt 

att förstå fenomenet som studeras, oftast induktivt med ett helhetsperspektiv, där fokus 

utifrån analysen av data sker på ett metodiskt sätt med målet att nå en djupare förståelse 

för människors upplevda erfarenheter (Willman, et al., 2011). 

 

Lundman och Graneheim (2012) beskriver att den ontologiska och epistemologiska 

grunden inom kvalitativ innehållsanalys är oklar. Enligt Down-Wambolt (1992) och 

Graneheim och Lundman (2004) lämpar sig kvalitativ innehållsanalys för 

omvårdnadsforskning då dess fokus är att förstå mänsklig kommunikation, där både det 

manifesta och latenta innehållet av kommunikationen beskrivs. 

 

Urval 
 

Informanter var fyra legitimerade distriktssköterskor med fem till 21 års erfarenhet 

inom området, som arbetade direkt gentemot kommunal och privat hemsjukvård, men 

enbart kommunala särskilda boenden och LSS-boenden. Distriktssköterskorna var alla 

kvinnor i varierande åldrar mellan 49-58 år.  

Distriktssköterskorna var verksamma i en medelstor västsvensk kommun med blandade 

stads- och landsbygds orter. I den kommunala verksamheten arbetade 

distriktssköterskorna tillsammans med kommunala omvårdnadsteam, vilka arbetade mot 

ordinärt boende (patient boende i eget hem), LSS-boende (enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade) och särskilt boende (serviceboende enligt beslut av 

Socialtjänstlagen). De privata omvårdnadsteamen arbetade enbart gentemot ordinärt 

boende.  
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Datainsamling 
 

Före intervjustart tillfrågades ansvarig enhetschef genom ett muntligt telefonsamtal och 

skriftlig information om möjlighet till deltagande (bilaga 1) och skriftligt medgivande 

inhämtades (bilaga 2). Därefter vidarebefordrades den skriftliga informationen av 

enhetschefen till lämpliga informanter som uppfyllde urvalskriterierna (bilaga 3).  

Informanterna kontaktades via telefon efter att påskriven svarstalong om deltagande i 

studien erhållits (bilaga 4). Val av tid och plats för intervjun avtalades.  

Datainsamlingen genomfördes utifrån semistrukturerade intervjuer med hjälp av en 

frågeguide (bilaga 6) vid enskilda samtal som spelades in digitalt. De fyra intervjuerna 

varade mellan 20-90 minuter och studenterna intervjuade två distriktssköterskor 

vardera. Intervjun inleddes med att syftet med studien förtydligades och informanten 

fick möjlighet att ställa frågor både före och efter intervjun (Kvale, 1997). Före 

intervjustart skrev informanterna under en skriftlig samtyckesblankett samt erhöll 

muntlig information (bilaga 5). Målet med intervjufrågorna var att generera riklig och 

detaljerad information om distriktssköterskans upplevda roll i kommunikationen med 

omvårdnadsteamet. Vid samtliga intervjutillfällen ställdes samma öppna frågor för att 

försäkra att liknande data samlades in från samtliga informanter (bilaga 6). 

Intervjuguidens struktur utgår från Kvale (1997) där första steget var inledande frågor, 

vidare uppföljande frågor vid behov och till sist avslutande frågor. Utifrån syftet ställdes 

öppna frågor för att åstadkomma en spontan intervjudialog för att få fram en 

fördjupning av kontexten. Först ställdes inledande frågor om ålder och verksamma år i 

yrket. Vidare ställdes öppna frågor om distriktssköterskans upplevda roll i 

kommunikationen med omvårdnadsteamet – både dess möjligheter och svårigheter. 

Nästa frågeområde var hur omvårdnadsteamet uppfattade distriktssköterskans roll. 

Intervjun avslutades med frågor om förbättringsarbeten. Under hela intervjun ställdes 

uppföljande frågor t.ex. ”kan du berätta?”, ”kan du beskriva?”, ”kan du ge exempel?”  

 

Dataanalys 
 

Meningsbärande enheter som svarade mot syftet identifierades i den transkriberade 

texten. Materialet bearbetades sedan till kondenserade meningsenheter, vilket avsåg att 

göra texten kortare och mer lätthanterlig. Kärnan i de kondenserade meningsenheterna 

plockades ut och kodades. Koderna tillskrevs underkategorier som tolkades till en 

slutgiltig kategori. Totalt bildades sex underkategorier och tre kategorier (tabell 1) 

(Lundman & Graneheim, 2012). Hela tiden jämfördes textens innehåll mot syftet och en 

reflekterande diskussion fördes om innehållet i intervjumatrisens olika delar 

(Graneheim & Lundman, 2004; Kvale, 1997). 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessens steg. Framtagande av meningsbärande enhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori  

”Nej i det stora 

hela så litar jag 

på personal här… 

jag har inte 

upplevt att dom 

har nekat nån 

gång att… nä det 

där vill jag inte 

göra utan då har 

vi tränat och så 

har dom gjort 

det”. 

Jag litar på 

personalen 

här… dom 

nekar inte till 

en uppgift.  

Litar på 

personalen. 

Att ha tilltro. Verkar för 

samarbete. 

 

Etik 
 

Omvårdnadsforskningens etiska principer enligt Northern Nurses’ Federation (2003) 

följdes genom hela arbetet vilket innefattade principerna om att göra gott, inte skada, 

rättvisa och autonomi. Detta säkerställdes genom att kraven på information, informerat 

samtycke, konfidentialitet och deltagarnas säkerhet följdes.  

Även Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor togs i 

beaktning. En lokal etikprövning inlämnades och godkändes av Högskolan i Halmstad, 

Lokala etikprövningsgruppen inom omvårdad vid sektionen för hälsa och samhälle, 

diarienummer UI 2013/432.  

Enhetscheferna och distriktssköterskorna erhöll både skriftlig och muntlig information. 

Skriftligt och muntligt medgivande inhämtades från båda parterna. Deltagandet var 

frivilligt och kunde när som helst utan förklaring avbrytas utan risk för konsekvenser. 

Intervjuerna genomfördes som enskilda samtal.  

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) samt personuppgiftslagen [PUL] 

(SFS 1998:204) tillämpades i materialet. Materialet har avidentifierats och ingen enskild 

distriktssköterska eller distriktssköterskor som grupp pekades ut. Efter godkänd 

examination destruerades intervjumaterialet. Bedömningen var att det fanns mer nytta 

än risk för distriktssköterskorna i studien. Risk fanns att ämnet väckte känslor av 

obehag hos distriktssköterskorna, antingen under eller efter genomgången intervju. 

Distriktssköterskorna kunde bli medvetna om det egna förhållningssättet i både positiv 

och negativ bemärkelse. Kanske reflekterades det över situationer där kommunikationen 

genomförts mindre bra och då kunde skapa dåligt samvete, skuld, irritation, aggression, 

nedsatt självkänsla och misstro gentemot omvårdnadsteamet. Distriktssköterskorna fick 

tid för egen reflektion vid intervjun och eventuellt medförde detta en ökad medvetenhet 

hos distriktssköterskorna om kommunikationens betydelse i den dagliga kontakten 

mellan distriktssköterskan och omvårdnadsteamet.  
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Risken fanns att distriktssköterskornas kollegor och omvårdnadsteamet kunde framstå 

som bristande i kommunikationen. Motsvarande skulle varit en ökad medvetenhet om 

det egna sättet att kommunicera med omvårdnadsteamet. 

 

Resultat  
 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation och informationsöverföring inom omvårdnadsteamet. Resultatet visade 

på vikten av att distriktssköterskan: tillämpar olika kommunikationsstrategier, verkar 

för samarbete och arbetar med organisationsansvar.  

Underkategorier och kategorier visas i tabell 2 för en överblick av innehållet av 

analysen. Genom ett urval av citat från deltagande distriktssköterskor förstärktes och 

förtydligades resultatet. 

 

Tabell 2. Översikt av underkategorier och kategorier som framkom under analysen. 

Underkategorier Kategorier  

 Att kommunikationen är komplex 

 Att ha olika kommunikationsvägar 

 

 

 Att sträva mot samma mål  

 Att förstå relationernas betydelse 

 

 

 Att ha olika ansvarsområden 

 Att ha förbättringsarbeten 

 Tillämpar olika 

kommunikationsstrategier 

 

 

 

 Verkar för samarbete 

 

 

 

 Arbetar med organisationsansvar 

 

 

Tillämpar olika kommunikationsstrategier 
 

Kategorin påvisade att distriktssköterskan tillämpade olika kommunikationsstrategier 

för att nå fram med informationen som gavs till omvårdnadsteamet. Kommunikation 

upplevdes vara ett komplext område och det användes olika kommunikationsvägar som 

kunde upplevas både positivt och negativt.  

 

Att kommunikationen är komplex 
 

Distriktssköterskan beskrev att kommunikation var en central och komplex del i 

vårarbetet för att säkerställa god och säker vård för patienten.  
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Olika strategier användes för att få information att nå fram till omvårdnadsteamet samt 

för att distriktssköterskan skulle erhålla information tillbaka. Distriktssköterskan 

eftersträvade en tvåvägskommunikation genom dialog. Genom denna kommunikation 

uppnåddes enighet, samförstånd och bekräftelse mellan distriktssköterskan och 

omvårdnadsteamet.  

Det är ju viktigt att kommunicera och det är det enda, enda sättet att föra 

fram en uppgift... ... den är nödvändig också, absolut... 

Ja men alltså, jag inväntar responsen, jag vill ha ett svar eller nån slags, det 

är inte en envägskommunikation utan det är ju en tvåvägskommunikation 

och man bekräftar varandra i, i det här, så det är ju inte nån slags 

befallning utan det är, har vi, är vi överens... 

En strategi som användes var att distriktssköterskan läste av den enskilda personalen i 

omvårdnadsteamets kroppsspråk och strävade efter ögonkontakt med den personal 

samtalet fördes med. Det skedde en tolkning av kommunikationssituationen genom det 

outtalade som den enskilda personalen i omvårdnadsteamet uttryckte.  

... jag försöker säkerställa att personalen tar emot den informationen jag 

ger genom att se på personen, har den här personen uppfattat detta riktigt 

eller, hör hon vad jag säger eller är hon upptagen på annat håll? 

Distriktssköterskan undervisade omvårdnadsteamet i olika omvårdnadsmoment och för 

att säkerställa att omvårdnadsteamet uppfattat den delegerade uppgiften korrekt fick de 

visa distriktssköterskan hur uppgiften skulle utföras genom att tänka högt och 

återberätta informationen som tillgivits efter genomgången utbildning och instruktion. 

Distriktssköterskan ställde kontrollfrågor till personal i omvårdnadsteamet som en 

kommunikationsstrategi.  

Kommunikation, utbildning och informationsöverföring utfördes enskilt eller i grupp. 

Distriktssköterskans roll på omvårdnadsmöten var att styra innehållet och diskussionen 

för att relevant information togs upp och diskuterades. 

Att ha ett professionellt förhållningssätt till omvårdnadsteamet upplevde 

distriktssjuksköterskan som svårt ibland. Att utveckla en för nära och personlig relation 

kunde ge svårigheter för distriktssköterskan att ge återkoppling när omvårdnadsteamet 

gjort något fel. Distriktssköterskan upplevde att lärotillfällen för återkoppling var viktigt 

i dessa situationer genom att återkoppla direkt till den berörda personalen i 

omvårdnadsteamet som gjort fel. Distriktssköterskan önskade en rak och öppen 

kommunikation mellan omvårdnadsteamet där omvårdnadsteamets respons till 

distriktssköterskan var lika viktig.  

Lätt att man blir för familjär, får en personlig relation med personalen, jag 

får då svårare att säga åt dom på skarpen. 

Distriktssköterskan reflekterade över att det oftast var det negativa som förmedlades i 

responsen till omvårdnadsteamet men det strävades efter att hitta en balans där även den 

positiva responsen framfördes. Den positiva responsen var viktig för personlig 

utveckling och positiv stämning i omvårdnadsteamet.  
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Det positiva och negativa i yrket är personalen. Jag strävar efter balans och 

positiv stämning. 

Det är personalen som gör det roligt att gå hit och arbeta samtidigt när 

kommunikationen fungerar dåligt så kan det vara en mardröm att gå hit 

också, så det är båda sidor på myntet. 

 

Att ha olika kommunikationsvägar 

 

Det fanns olika kommunikationsvägar för överföring av information. Muntligt - enskilt 

eller i grupp, skriftligt, telefon – direktkontakt eller via samordnarfunktionen, mail och 

fax. Både möjligheter och svårigheter framkom via de olika kommunikationsvägarna.  

... att det antingen faxas till en eller också via mail kan man få 

information... Så det är ju en möjlighet, ett annat slags sätt att kommunicera 

på än enbart det muntliga...  

Alla kommunikationsvägar hade både för- och nackdelar men samtidigt ville 

distriktssköterskan inte ha för många olika alternativ för informationsöverföring, att 

enbart förlita sig på kommunikation via teknisk väg ansågs riskabelt. Det ansågs positivt 

att omvårdnadsteamet fanns på plats hemma hos patienten vid direktkontakten med 

distriktssköterskan, då risken för missförstånd och förlust av information minskade. 

Distriktssköterskan kunde ställa följdfrågor till omvårdnadsteamet som var insatt och 

hade kontinuitet i patientens situation. I motsats upplevdes det negativt på grund av det 

störningsmoment det medförde i distriktssköterskans arbete, att bli avbruten i pågående 

arbetsmoment.   

Det var till fördel för omvårdnadsteamet att samordnarfunktionen fanns tillgänglig 

dygnet runt, men då informationen gick via en tredje part ökade risken för 

informationsförlust och missförstånd. Informationsöverföring ansågs som svårt, trots att 

distriktssköterskan upplevde att informationen getts tydligt till omvårdnadsteamet 

kunde det ändå uppstå missförstånd.  

Den är jätteviktig, för är inte jag klar och tydlig så går det ju inte fram, men 

ibland kan jag tycka att jag är tydlig men det är inte alltid, folk uppfattar en 

olika... 

Distriktssköterskan upplevde en rädsla för att information skulle uppfattas fel av 

omvårdnadsteamet, därför användes olika kommunikationsstrategier för att om möjligt 

undvika missförstånd. Återupprepning av information var en strategi som 

distriktssköterskan använde för att säkerställa att informationen mottagits och tolkats på 

korrekt sätt. Distriktssköterskan upplevde att stress påverkade omvårdnadsteamets 

förmåga att förstå given information. 
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Men det kan ju vara irriterande om jag frågar efter hela tiden… så har jag 

inte fått dom där värdena, som dom tror att jag fått. Och så blir jag tjatig… 

… så det är lite hängslen och livrem som man får ge information med för att 

det inte ska bli fel. För det blir lätt fel. 

En svårighet i kommunikationen mellan distriktssköterska och omvårdnadsteamet var 

språkbarriärer.  

Det är ju många invandrare eller så som får arbete inom hemtjänst, men 

dom måste ju förstå vad dom ska göra och för vårdtagaren så är det ju 

jätteviktigt att dom kan kommunicera med varandra… … ibland när man 

ska försöka fråga hur någon mår så man förstår att nej, hon förstår inte hur 

jag menar här… … det är ju språket, det är jätteviktigt. … Det finns ju 

andra som inte förstå heller alltså vad man menar i… som inte vill förstå. ... 

eller vill och vill… 

 

Verkar för samarbete 
 

Ett gott arbetsklimat skapades när distriktssköterskan och omvårdnadsteamet strävade 

mot samma mål. Distriktssköterskan reflekterade över vikten av att visa tydliga roller 

och att ha en ödmjuk inställning i samarbete med omvårdnadsteamet.  

 

Att sträva mot samma mål 
 

Att tillsammans sträva mot samma mål upplevde distriktssköterskan som en 

förutsättning i samarbetet med omvårdnadsteamet. Distriktssköterskan var beroende av 

samarbete med omvårdnadsteamet då de träffade patienten regelbundet och var 

uppmärksamma på förändringar i patients tillstånd.  

Närhet och distans till omvårdnadsteamet och patienter vad gällde kommunikation, 

ansågs både positivt och negativt av distriktssköterskan. Att som distriktssköterska 

arbeta gentemot särskilt boende innebar en närhet till omvårdnadsteamet och patienter 

som skapade förutsättningar för ett bra samarbete.  

Dom är viktiga informatörer, och att dom är ju bra undersköterskorna för 

oss, för vi skulle omöjligt kunna utföra alla dom här uppgifterna så att dom 

är ju delegerbara, dom avlastar oss, dom avlastar distriktsköterskan i 

mångt och mycket... 

Ett gott arbetsklimat upplevdes när distriktssköterskan och omvårdnadsteamet strävade 

mot gemensamma mål.  
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… vi är väldigt beroende av deras arbete och deras bedömningar... vi är 

beroende av deras välvillighet till oss så att säga, vi vill helst inte bli osams 

med personalen och det är ingen som tjänar på det. 

Omvårdnadsteamets engagemang och initiativtagande upplevdes varierande av 

distriktsköterskan. En del personal i omvårdnadsteamet upplevdes kunna se vad som 

behövde utföras i omvårdnadsarbetet och kommunicerade detta tydligt till 

distriktssköterskan medan andra behövde påstötning i både utförande av arbetsuppgifter 

och kommunikationsöverföring. Eget initiativtagande från personal i omvårdnadsteamet 

upplevdes oftast positivt men ett för stort initiativtagande kunde upplevas negativt då 

det kunde äventyra patientsäkerheten på grund av personalen i omvårdnadsteamets 

varierande kompetens.  

Det är lättare att samarbeta med någon som har högre kompetens...  så 

märker jag ju att kompetensen kan vara väldigt skiftande. 

 

Att förstå relationernas betydelse 

 

Det var viktigt för distriktssköterskan att lära sig hur omvårdnadsteamet fungerade, att 

förstå relationer, att visa tydliga roller och att ha en ödmjuk inställning. Flexibilitet 

ansågs viktigt, att som distriktssköterska kunna variera mellan närhet och distans till 

omvårdnadsteamet.  

En kontinuitet bland personalen i omvårdnadsteamet gav förutsättningar för ett bra 

samarbete och en god kommunikation. Samtidigt var detta det komplexa i 

kommunikationen, att hitta ett fungerande gemensamt arbetssätt. 

… vi är lika stor del, lika stor eller viktiga kuggar i hjulet allihop. Och det 

tycker jag liksom är ganska ödmjuk, jag försöker vara ödmjuk och tacksam 

och berömma dom och så så att man har ett bra förhållande, är viktigt 

tycker jag.  

 

Arbetar med organisationsansvar  
 

Det fanns olika ansvarsområden inom organisationen och det var viktigt att 

distriktssköterskan tydliggjorde den egna rollen och ansvarsområdet gentemot 

omvårdnadsteamet. Distriktssköterskan beskrev ett behov av pågående 

förbättringsarbeten inom överrapporterings system, både verbala och tekniska.  
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Att ha olika ansvarsområden 
 

Distriktssköterskan beskrev den egna rollen i kommunikationen med omvårdnadsteamet 

som konsultativ vilket innebar att det fanns många olika ansvarsområden inom 

organisationen. Distriktssköterskan upplevde att den kommunikativa rollen med 

omvårdnadsteamet ofta påverkades negativt för att vissa beslut inte kunde tas direkt av 

distriktssköterskan då omvårdnadsteamets arbete styrdes av andra beslutsfattare.  

… vi är ju konsulter i deras värld så det är ju liksom deras enhetschef som 

är ansvarig för vad dom gör och hur dom gör det och om dom gör det eller 

när dom gör det. Vi, vi kan bara påtala om vi ser att det brister eller liksom 

så där va. … vissa saker måste då gå, gå via dom.  

Vid fysisk närvaro och muntlig kommunikation med omvårdnadsteamet kunde 

informationsutbyte ske mer effektivt och distriktssköterskan kunde själv utföra 

bedömningar av patienterna. Samtidigt kunde motsatt effekt upplevas, att 

distriktssköterskan blev för exponerad och involverad av omvårdnadsteamets 

uppmärksamhet och frågor.  

Och jag har genom åren fått lära mig när personal frågar, mycket om vissa 

saker, vad som helst, att skilja, vad är en medicinsk fråga, vilket är mitt 

område...  

… vi e ju inte på samma ställen och det är ju… alltså hade man varit, hade 

jag haft kontor på deras… för då skulle jag ju liksom säkert bli uppäten, av 

allt, och bli engagerad i så mycket annat som jag inte behöver vara 

engagerad i… 

Verksamheten ute i ordinärt boende upplevdes av distriktssköterskan som mer 

stressande, då patienterna bodde utspridda och distriktssköterskan kände sig kluven att 

inte kunna närvara överallt. Det var tidskrävande för distriktssköterskan att få till 

gemensamma hembesök och olika mötesformer med omvårdnadsteamet. Samtidigt 

förlitade distriktssköterskan sig på de olika mötesformerna med omvårdnadsteamet 

eftersom det var där det skapades bäst förutsättningar för att nå fram med information 

och få information tillbaka.  

För vi har ju jättemycket strul med det här med att passa tider och nycklar 

och stämma träff med hemtjänstpersonal och så… … alltså hur mycket tid, 

alltså man lägger på det här…”  

Ibland kunde distriktssköterskan uppleva att omvårdnadsteamet inte följde givna 

instruktioner trots att det gavs både muntlig och skriftlig information. Utöver 

omvårdnadsteamets yrkesansvar ansåg distriktssköterskan att kompetensen var 

skiftande bland personalen i omvårdnadsteamet och detta resulterade i en bristande 

kommunikation. Det fanns klara rutiner och riktlinjer som var gemensamma och följdes 

i hela organisationen. Detta upplevdes förstärka kommunikationen till 

omvårdnadsteamet då alla talade samma språk och förhöll sig på samma sätt, vilket i sin 

tur ansågs öka patientsäkerheten.  
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... varför skall vi behöva ringa vår samordnarfunktion och fråga om vi kan 

få ge en Alvedon? Och jag försöker förklara för dom att vi har samma 

rutiner över hela kommunen. Och det är olika kompetens hos personalen, 

man måste ha samma linje.  

 

Att ha förbättringsarbeten 
 

Distriktssköterskan beskrev behoven av förbättringsarbeten. Det förekom brister i 

överrapporteringen från omvårdnadsteamet. En orsak till detta beskrevs som bristfälliga 

kommunikationssystem inom organisationen. En upplevd brist var att 

omvårdnadsteamet inte kunde dokumentera i samma journalsystem som 

distriktssköterskan och att det var svårt att nå varandra via telefon samt att all personal i 

omvårdnadsteamet inte kunde delta samtidigt vid de olika omvårdnadsmötena med 

distriktssköterskan. 

… drömmen vore ju att alla, även dom och vi alltså, att man hade, hade 

datorer på plats, alltså när du är ute hos nån att du då kunde skriva ner 

direkt eller så… … alltså dom kunde ju ha läsbehörighet i våra journaler 

och sen att dom inte ska in och skriva överallt utan dom har sin… 

I organisationen upplevde distriktssköterskan att omvårdnadsteamets varierande 

förmåga till bemötande påverkade sättet att kommunicera. Utveckling inom området 

bemötande var en ständigt pågående process i förbättringsarbete inom organisationen 

för att förbättra kommunikationen inom omvårdnadsteamet.  

Och sen är det ju ett ständigt arbete eftersom... på bemötande och en stor 

personalgrupp finns ju alltid sådana som är bättre på bemötande och 

sådana som är sämre på det. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

För att uppnå syftet med att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av 

kommunikation och informationsöverföring inom omvårdnadsteamet användes en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats som enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är vanlig inom omvårdnadsforskningen. Genom semistrukturerade intervjuer 

samlades material in från deltagande distriktssköterskor och genom att i 

analysprocessen förhålla sig omväxlande mellan närhet och distans framträdde ny 

kunskap både genom textnära och underliggande budskap i materialet.  
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) värderas trovärdigheten i resultatet i en 

kvalitativ studie genom att använda kvalitetsbegreppen: giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. Tillförlitligheten i denna studie stärks genom att studenterna diskuterade 

förförståelsen inom området innan intervjuerna genomfördes. Genom denna 

förförståelse kunde egna tankar och åsikter om ämnet läggas åt sidan för att inte påverka 

samtalet med distriktssköterskan och tolkningen av textmaterialet (Graneheim och 

Lundman, 2004; Polit & Beck, 2010).  

Samtliga distriktssköterskor som ingick i studien var kvinnor med en varierande 

erfarenhet inom yrket mellan fem år och 21 år. Det strävades efter att både manliga och 

kvinnliga distriktssköterskor deltog i studien men då inga manliga distriktssköterskor 

deltog kan studiens trovärdighet och materialets variation påverkats. 

Distriktssköterskorna fick välja tid och plats för intervjun vilket resulterade i en ostörd 

miljö där distriktssköterskan kände sig trygg. Intervjuerna spelades in digitalt. Studiens 

trovärdighet stärks genom att en öppen intervjuguide användes där samma frågor 

ställdes till samtliga distriktssköterskor. Vidare ställdes uppföljande frågor för att uppnå 

en djupare förståelse och minimera risken för missförstånd. Detta resulterade i att 

distriktssköterskorna gav spontana, uttömmande och relevanta svar.  

 

Studenterna intervjuade två distriktssköterskor vardera vilket anses positivt då en riklig 

tolkning uppnås. Samtidigt kan detta ses som negativt då studenterna har olika 

utgångslägen av erfarenhet av intervjuteknik och förförståelse inom området 

kommunikation vilket kan påverka resultatet. Att enbart fyra intervjuer genomfördes i 

en kommun kan anses minska studiens tillförlitlighet, möjligtvis kunde ett större antal 

intervjuer gett ett annorlunda resultat. Resultatets överförbarhet till annan kontext stärks 

av att det inom kommunen finns en variation med både landsbygd och stadskärna som 

arbetsområde. Giltigheten upplevs stärkt då distriktssköterskorna gav relevanta, 

uttömmande och liknande svar samt tillhör samma organisation.  

 

Då första intervjun genomförs erhålls en viss insikt och förståelse inom området som 

kan påverka följande intervjuer både positivt och negativt. Tillförlitligheten stärks då 

olika uppföljningsfrågor kan ställas som kan innebära en möjlighet att fånga upp 

variationer av erfarenhet av distriktssköterskans upplevda roll i kommunikation med 

omvårdnadsteamet. Samtidigt kan tillförlitligheten påverkas negativt då förståelsen 

inom ämnet från första intervjun ger en förförståelse till intervjuaren och därigenom 

påverka att vissa följdfrågor undviks att ställas till distriktssköterskan.  

 

Tillförlitligheten ökas genom att ljudfilerna från intervjuerna transkriberades ordagrant 

och lästes i sin helhet både enskilt och högt tillsammans av båda studenterna upprepade 

gånger för att bli bekant med utskriven text. Analysprocessen genomfördes gemensamt 

genom tolkning av både det textnära och underliggande budskapen i materialet för att få 

ny kunskap att framträda. Under hela analysprocessen jämfördes resultatet med syftet 

och studenterna återgick till intervjumaterialet för att minska risken för feltolkningar 

och förlust av information vilket anses stärka tillförlitligheten och trovärdigheten i 

studien (Graneheim och Lundman, 2004).  
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Resultatet anses omfattande och detaljrikt där framkomna meningsbärande enheter, 

koder, underkategorier och kategorier svarar mot intervjumaterialets innehåll som stärks 

med citat vilket styrker studiens giltighet. Framtagna kategorier befinner sig på samma 

kontextuella nivå, men är samtidigt åtskilda från varandra och svarar mot studiens syfte 

vilket stärker studiens giltighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2010).  

 

Studiens överförbarhet anses möjlig då en noggrann och utförlig beskrivning av 

studiens genomförande ges och resultatets variation anses stort. Det är upp till läsaren 

att slutligen bedöma studiens överförbarhet till annan kontext.   

 

Resultatdiskussion 
 

 

Syftet var att beskriva distriktssjuksköterskors erfarenheter av kommunikation och 

informationsöverföring inom omvårdnadsteamet. Kommunikation är en central del i 

distriktssköterskans arbete men beroende på hur den utformas och används blir 

resultaten mycket varierande. Travelbee (1971) beskriver att människan är unik och att 

kommunikation är en förutsättning för att uppnå mellanmänskliga relationer. I likhet 

beskriver Benner (1984) att kommunikation är ett komplext område och innefattar mer 

än enbart de uttalade orden. 

 

 

Tillämpar olika kommunikationsstrategier 
 

Resultatet i studien visar att distriktssköterskan eftersträvar en tvåvägskommunikation 

för att uppnå enighet och bekräftelse i samarbetet med omvårdnadsteamet. Patricia E 

Benner (1984) beskriver att distriktssköterskan är expert och har kompetens att arbeta 

självständigt under ansvar och samordnar vården kring patienten med 

omvårdnadsteamet. I samordningen krävs en tvåvägskommunikation mellan 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet där vägledning, undervisning och delegering 

är viktiga inslag i samarbetet för att säkerställa patientsäkerheten. Den tysta 

kommunikationen är ständigt närvarande i alla situationer oavsett om personen i fråga är 

medveten om det eller inte och den tillför alltid en tolkning av känslor, uttryck och det 

osagda. I likhet beskriver Woodward, Abelson, Tedford och Hutchison (2003) att 

svårigheter i kommunikationen mellan distriktssköterska och omvårdnadsteamet är när 

det endast förekommer passiv kommunikation och informationsmängden är för stor. 

Förutsättningar för en bättre kommunikation och en patientsäker vård skapas när det 

finns en kontinuitet, där både distriktssköterskan och omvårdnadsteamet har en längre 

relation till varandra (Woodward, Abelson, Tedford & Hutchison, 2003; Ådahl, 2012). 

 

Distriktssköterskan är noggrann med att given information ska nå fram och uppfattas 

rätt av omvårdnadsteamet och använder sig därför av olika kommunikationsstrategier. 

Ofta ges information både muntligt och skriftligt och omvårdnadsteamet får visa och 

upprepa informationen för distriktssköterskan för att undvika missförstånd. En annan 

aspekt är att distriktssköterskorna inte vill ha allt för många olika sätt att kommunicera 

på då risken för informationsförlust ökar vilket påverkar patientsäkerheten negativt 
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(Patientsäkerhetslagen, 2010:659; Ådahl, 2012). Woodward, et al. (2003) bekräftar att 

det används många olika strategier för att få information att nå fram till 

omvårdnadsteamet, men belyser komplexiteten i att hitta den mest gångbara strategin 

inom kommunikationsöverföringen. I likhet beskriver Travelbee (1971) att 

kommunikation är flerdimensionell och en ständigt pågående process som innefattar 

både det medvetna och omedvetna i de olika mötesformerna.  

 

Verka för samarbete 

 

Kontinuitet mellan distriktssköterskan och omvårdnadsteamet skapar förutsättningar för 

en fungerande kommunikation då personal i omvårdnadsteamet är väl förtrogen med 

förändringar i patientens tillstånd. Detta är i linje med andra studier (Cioffi, et al., 2010; 

Dierckx De Casterlé, Willemse, Verschueren & Milisen, 2008; Woodward, et al., 2003; 

Wåhlin, et al., 2010) som beskriver att vården kring patienter med kroniska tillstånd, 

psykiatriska diagnoser, äldre människor och patienter inom palliativ vård förbättras av 

en tydlig och rak kommunikation och gemensamma mål mellan distriktssköterska och 

omvårdnadsteamet.  

 

Distriktssköterskans ledarskap har stor betydelse för både den egna och 

omvårdnadsteamets yrkesmässiga och personliga utveckling men även för att säkerställa 

vårdens kvalitet (Marcellino de Melo Lanzoni & Hörner Schlindwein Meirelles, 2012). 

Distriktsköterskan växlar mellan närhet och distans i kommunikationen till 

omvårdnadsteamet för att uppnå ett samarbete. Distriktssköterskan beskriver att närhet 

till omvårdnadsteamet är tillgänglighet och nära samarbete, men att det ibland krävs en 

distansering till omvårdnadsteamet då distriktssköterskan riskerade att bli för involverad 

i omvårdnadsteamets arbete eller avbruten i det egna arbetet. Distriktssköterskan 

upplever rollen i kommunikationen och samarbetet med omvårdnadsteamet som 

konsultativ och stödjande. Detta bekräftas av Norell, Zigert och Kihlgren (2012) som 

beskriver distriktssköterskan som beroende av omvårdnadsteamets bedömningar av 

patientens tillstånd. 

 

När kommunikationen är rak och öppen skapas förutsättningar för att ge och få både 

positiv och negativ respons mellan distriktssköterskan och omvårdnadsteamet. 

Distriktssköterskan reflekterar över att den negativa återkopplingen ofta ges utrymme 

och att ett förbättringsarbete är att försöka ge mer positiv återkoppling till 

omvårdnadsteamet. Distriktssköterskan arbetar kontinuerligt med att skapa lärotillfällen 

när en negativ händelse inträffat genom att ge relevant och konstruktiv återkoppling 

direkt till berörd personal i omvårdnadsteamet. I likhet framhåller Travelbee (1971) att 

distriktssköterskan måste kunna reflektera över den egna rollen och förhållningssättet i 

kommunikationen och samarbetet med omvårdnadsteamet för att kunna utveckla och 

utvecklas. Det framkommer att kompetensen är nära förknippad med kommunikation då 

distriktssköterskan beskriver att det är lättare att samarbeta med någon som har högre 

kompetens. Larsson, et al., (2008) skriver i likhet att båda parter i 

kommunikationssituationen måste ha en förståelse för innehållet i budskapet och hur det 

ska användas.   
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Arbetar med organisationsansvar  
 

Benner (1984) beskriver att distriktssköterskan är expert inom sitt yrkesområde och har 

kompetens att arbeta självständigt under ansvar och samordnar vården kring patienten 

med omvårdnadsteamet. Resultatet visar att direktkontakt eftersträvas av 

distriktssköterskan men på grund av organisationens uppbyggnad och utformning är 

detta inte alltid möjligt. Vid arbete på särskilt boende upplevs närheten till 

omvårdnadsteamet och patienter skapa förutsättningar för direktkontakt som inte 

upplevs på samma sätt i ordinärt boende.  

I motsats kan samarbetet med omvårdnadsteamet upplevas negativt för 

distriktssköterskan då engagemanget kan bli för stort och intensivt.  

 

Omvårdnadsteamets varierande engagemang och ansvar samt distriktssköterskans 

möjligheter till kommunikation med omvårdnadsteamet påverkas av organisationen 

genom personaltillgång, arbetsbelastning, stress och arbetsupplägg. Distriktssköterskans 

möjligheter till påverkan på personalresurser och kommunikationssystem upplevs som 

små då viktiga beslut och ansvar för verksamheten tas av andra beslutsfattare inom 

organisationen. Enligt Milner (2003), Thyer (2003), Timmins (2011) och Tummers, 

Groeneveld, Lankhaar (2013) har beslutfattare inom organisationen mycket att vinna 

genom ett öppet och tillåtande förhållningssätt i kommunikationen med 

distriktssköterskan. Travelbee (1971) beskriver att om distriktssköterskan har självinsikt 

i sitt yrke kan en mellanmänsklig relation uppnås genom att kommunikationen är 

målinriktad och ändamålsenlig där patientens behov och patientens bästa är i fokus.  

 

I likhet beskriver Milner (2003), Thyer (2003), Timmins (2011) och Tummers, 

Groeneveld, Lankhaar (2013) att om distriktssköterskan får vara mer delaktig i olika 

beslut inom organisationen stärks den egna rollen, arbetstillfredsställelsen och 

tillhörigheten mellan distriktssköterskan och omvårdnadsteamet vilket leder till en 

säkrare vård för patienten. Friman, Klang och Ebbeskog (2011) beskriver vikten av att 

organisationen är tillåtande och att det ges utrymme för hur distriktssköterskan vill 

utforma och lägga upp sitt arbete skapar kontinuitet vilket leder till en säkrare vård för 

patienten. Timmins (2011) beskriver att kommunikation är central i distriktssköterskans 

arbete och att organisationen är ansvarig för att skapa miljöer som främjar och 

uppmuntrar god kommunikation. 

 

Konklusion 
 

Kommunikation var en central men komplex del i distriktssköterskans arbete och bestod 

av tre kategorier. Distriktssköterskan upplevde behovet av kommunikationsstrategier då 

kommunikation var ständigt närvarande i alla former av samarbeten. Beroende på vilken 

strategi som användes samt distriktssköterskans förhållningssätt i den egna rollen och 

reflektioner inom området kunde given eller erhållen information i kommunikationen 

bli varierande. Distriktssköterskan upplevde sin roll i kommunikationen som konsultativ 

där omvårdnadsteamet utförde delegerade arbetsuppgifter och rapporterade avvikelse i 

patientens hälsostatus.  
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Distriktssköterskan var beroende av samarbete med omvårdnadsteamet och strävade 

efter en ödmjuk inställning där det var viktigt att arbeta mot gemensamma mål. 

Distriktssköterskan upplevde ett behov av att organisationen tog ansvaret som 

innefattade kommunikation. Distriktssköterskan upplevde litet inflytande över 

personalresurser, kommunikationssystem och vissa områden där ställningstagande togs 

av andra beslutsfattare inom organisationen. Distriktssköterskan upplevde att 

kommunikation var ett område som ständigt behövde vidareutvecklas inom 

förbättringsarbete och inget som skulle tas för givet. 

  

Implikation 
 

Denna studie har genomförts som en pilotstudie som lägger grunden för en fullskalig 

studie. Det framkom ett behov av ytterligare fortsatt forskning inom området då studier 

om kommunikation mellan distriktssköterska och omvårdnadsteamet inte förekom i 

samma utsträckning som forskning kring kommunikation mellan distriktssköterska och 

patient. Vidare forskning skulle kunna leda till fortsatt förbättringsarbete inom klinisk 

verksamhet genom att uppmärksamma ett komplext område. 

Oavsett arbetsplats och kontext är en fördjupad kunskap om kommunikation mycket 

viktigt för distriktssköterskan och omvårdnadsteamet för att säkerställa en god och säker 

vård för patienten. Distriktssköterskans medvetenhet och kännedom om 

kommunikationsstrategier är viktig för att uppnå en tydlig kommunikation i samarbetet 

med omvårdnadsteamet. Organisationen som verksamheten befinner sig inom påverkar 

distriktssköterskans möjligheter till kommunikation både positivt och negativt.  

Det är organisationens ansvar att ge förutsättningar för en god kommunikation mellan 

distriktssköterskan och omvårdnadsteamet, vilket lägger grunden till att upptäcka och 

behandla symtom och sjukdom i tid, och därigenom öka patientens välbefinnande.  

Vidare skulle distriktssköterskans och omvårdnadsteamets arbetssätt kunna 

effektiviseras och arbetsmiljön förbättras genom mindre risk för missförstånd och 

dubbelarbete samt att kostnaderna för samhället minskas. Förhoppningen är att denna 

studie leder till förbättringsarbete inom den kliniska verksamheten.  
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Förfrågan om förmedling av informationsbrev till distriktssköterskor i 

XXX-kommun 

Vi är två studenter som läser distriktssköterskeutbildningen vid Högskolan i Halmstad.  

I utbildningen ingår att göra en magisteruppsats. Vi planerar att genomföra en kvalitativ 

intervjustudie. Studien innebär att få en fördjupad förståelse och kunskap om 

distriktssköterskans upplevelse av möjligheter och svårigheter i teamarbetet kring 

patienten inom hemsjukvården.  

Studien utformas efter en intervjuguide och samtalen spelas in digitalt. Studien är 

granskad och godkänd av lokal etisk kommitté vid Högskolan i Halmstad innan 

intervjuerna påbörjas. Intervjumaterialet kommer att förvaras inlåst under 

bearbetningen, resultatet kommer presenteras i en magisteruppsats på avancerad nivå 

inom omvårdnad vid Högskolan i Halmstads uppsatsarkiv DIVA. Efter examination av 

uppsatsen destrueras intervjumaterialet.  

Med detta informationsbrev vill vi fråga dig om tillåtelse till intervjuerna samt om du 

kan hjälpa oss att förmedla vår förfrågan till fyra distriktssköterskor som uppfyller 

inklusionskriterierna nedan. 

 

Som inklusionskriterier söker vi fyra legitimerade distriktssköterskor som har varit 

verksamma inom yrket under minst två år och som arbetar i team direkt gentemot 

kommunal och privat hemsjukvård, men enbart kommunala särskilda boenden och LSS-

boenden. Distriktssköterskorna får gärna vara i olika åldrar och både män och kvinnor. 

Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta mellan 20-45 minuter per intervju. 

Deltagandet är helt frivilligt och medverkan kan när som helst avbrytas om så önskas.  

 

Under vecka 23-24 2013 skickas detta brev ut till Dig som enhetschef för 

sjuksköterskorna i xxx-kommun. Svarstid för deltagande i studien beräknas till cirka två 

veckor. Under vecka 36 2013 kommer vi kontakta de distriktssköterskor som vill delta i 

vår studie för att avtala plats och tid för intervjun. Vi planerar att påbörja intervjuerna i 

början av september månad vecka 37 2013 och genomförandet av samtliga intervjuer 

beräknas pågå under en månads tid. 
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möjligheter och svårigheter i teamarbetet kring patienten inom hemsjukvård” 
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Bilaga 3 
 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie angående kommunikationen 

mellan distriktssköterska och vårdteamet. 

Vi är två studenter som läser distriktssköterskeutbildningen vid Högskolan i Halmstad.  

I utbildningen ingår att göra en magisteruppsats. Vi planerar att genomföra en 

intervjustudie med syftet att beskriva distriktssköterskans upplevelse av möjligheter och 

svårigheter i teamarbetet kring patienten inom hemsjukvården.  

Studien utformas efter en intervjuguide och samtalen spelas in digitalt. Studien är 

granskad och godkänd av lokal etisk kommitté vid Högskolan i Halmstad innan 

intervjuerna påbörjas. Intervjumaterialet kommer att förvaras inlåst under 

bearbetningen, resultatet kommer presenteras i en magisteruppsats på avancerad nivå 

inom omvårdnad vid Högskolan i Halmstads uppsatsarkiv DIVA. Endast 

magisterstudenterna och handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet under 

studiens gång. Efter examination av uppsatsen destrueras intervjumaterialet. Materialet 

kommer att avidentifieras och ingen text kommer att kunna härledas tillbaka till dig.  

Vi vill härmed fråga Dig om du vill delta i vår intervjustudie. Deltagandet är helt 

frivilligt och du kan när som helst under tiden avbryta din medverkan. Samtliga 

intervjuer planeras att äga rum under en månads tid. Under vecka 36 2013 kommer Du 

som vill delta i vår studie kontaktas för att avtala plats och tid för intervjun och planerad 

start för de första intervjuerna är vecka 37 2013. Själva intervjun genomförs vid ett 

tillfälle och beräknas ta 20-45 minuter.  

Det kommer endast vara du och en av oss studenter närvarande under intervjun.  

 

Om Du vill delta i vår studie ber vi dig fylla i bifogad svarstalong och sända den åter till 

oss i bifogat och frankerat svarskuvert. Ange dina kontaktuppgifter så kommer vi att 

kontakta dig och avtala tid och plats för intervjun.  

 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna någon av oss, hälsningar 

 

Ingrid Larsson  Linnéa Andersson  Therese Ivansson 

Sjuksköterska och lektor Sjuksköterska Sjuksköterska 

FOU-centrum, Spenshult  Magisterstudent Magisterstudent 

Lektor Högskolan i Halmstad  Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad                                                                 

Ingrid.larsson@hh.se linnan13@student.hh.se theiva13@student.hh.se 

035-5635253 0733-805211   0730-463371 

 

 
 
 



 
 

Bilaga 4 
Svarstalong  

 

Jag önskar delta i intervjustudien, jag har fått information om att intervjun spelas in på 

band och att intervjumaterialet förstörs när uppsatsen är färdig och godkänd. Jag är 

också medveten om att jag när som helst under studien kan avbryta mitt deltagande utan 

att behöva ange orsak till detta.  

 

Datum 

_____________________________________ 

 

Underskrift 

_____________________________________ 

 

Namn: 

 

Adress: 

 

Telefon Hem/Jobb 

 

Mobiltelefonnr: 

 

Mailadress: 

 

 

 

 

 

 

Skicka tillbaka denna blankett i bifogat kuvert. 



 
 

Bilaga 5                                              

Samtycke 

Intervjustudie angående kommunikationen mellan 

distriktssköterska och vårdteamet. 

 

o Jag samtycker till att delta i intervjustudien, jag har tagit del av både muntlig och 

skriftlig information angående studien ”Kommunikation för patientens bästa – 

distriktssköterskans upplevelser av teamarbete kring patienten inom 

hemsjukvård”. 

Jag är medveten om att intervjun spelas in på band och att intervjumaterialet 

förstörs när uppsatsen är färdig och godkänd. Jag är också medveten om att jag 

när som helst under studien kan avbryta mitt deltagande utan att behöva ange 

orsak till detta.  

 

 

XXX 2013 _______________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Underskrift 

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande 

 

_____________________________________________________ 

Telefon dagtid/kväll 

 

XXX 2013 ________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

Underskrift av ansvarig magisterstudent 

______________________________________________________________ 

Namnförtydligande  

 



 
 

Bilaga 6 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

 

Hur upplever du kommunikationen med vårdteamet? 

Följdfrågor Vb: Kan du berätta? Kan du ge exempel på detta? Kan du 

beskriva vad du upplevde/r då?  

 

Vari ligger svårigheterna i kommunikationen? 

Vari ligger möjligheterna i kommunikationen?  

 Följdfrågor Vb: Kan du utveckla…? Har du fler exempel på detta? 

 

Hur upplever du din roll i kommunikationen med vårdteamet? 

Följdfrågor Vb: Har du några strategier i kommunikationen? Hur upplever 

du att dessa utfaller? Har du några exempel? 

 

Har du reflekterat över hur övrig vårdpersonal inom teamet ser 

på/uppfattar kommunikationen med dig som distriktssköterska?  

Följdfråga Vb: Kan du ge exempel på detta? Berätta mera… Hur upplever 

du deras respons?  

 

Följdfrågor Vb: Vad tänkte du då? När du nämner… tänker du då på… menar du… 

 

Vad är din upplevelse av framtida förbättringsarbeten inom vårdteamets 

samarbete? 

Följdfrågor vb: Vad skulle du vilja ändra på? Hur skulle förändringen gå 

till? Finns det möjlighet till förändring?  

 Är det något du vill tillägga innan vi avslutar denna intervju? 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

.


